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Jaap Huisman
AMSTERDAM

Het is een kwestie van beschaving dat een staat
zijn bevolking goede gezondheidszorg en on-
derwijsvoorzieningen levert. Fatsoenlijke en
mooie scholen horen daar dus bij, plekken waar
jongeren zich gerespecteerd voelen en een pas-
sende begeleiding naar de volwassenheid krij-
gen. Dat een puber uitriep bij het betreden van
het Cburg College op het Zeeburgereiland: ‘Mag
ik hier leren?’ valt dan ook op te vatten als een
reusachtig compliment aan het gebouw en de
verwachtingen over het onderwijs. Want laten
we eerlijk zijn: een aantal jongeren dat hier het
vmbo-basis of -kader volgt, heeft het thuis min-

der getroffen. Dan is een middelbare school een
baken, een rustpunt in het toch turbulente le-
ven van een adolescent.

Bovendien, hoe zorgvuldiger de openbare
ruimte is ontworpen met aandacht voor materi-
alen en een gevoel voor esthetiek, des te minder
leeft de jongere zich uit met graffiti, vandalisme
en zelfs fysiek geweld. In die zin is elke stap in
het onderwijs die de jongere van die aandacht
(on)bewust doordrongen laat zijn, een winst-
punt: hoe mooier de school, hoe minder men
schade aanricht. 

Dat is althans de filosofie van Thomas Rau die
als architect aan de wieg staat van het Cburg
College in het hart van het Zeeburgereiland. De
interieurarchitecten Zenber hebben zijn bal in

Amsterdam, gevestigd aan de Mr. Treublaan bij
het Amstelstation. Omdat dat gebouw niet meer
aan de moderne eisen voldeed, verkaste het
voormalige Stelle College naar het Zeeburger -
eiland en werd Cburg College. Amsterdammers
hechten immers aan een soepele C, geen Z.

De architectuur van Rau is ondanks de gevlek-
te steen van de gevel en de uitspringende ven-
sters niet eens zo overrompelend. Sterker: in het
uitdijend hoogbouwlandschap van het Zeebur-
gereiland valt het gebouw weg. De naastgelegen
silo’s van de waterzuivering krijgen er ook een

→ In het nieuwe Cburg College
kunnen leerlingen en docenten hun
hart ophalen. FOTO EVA PLEVIER

Onderwijs Vmbo-leerlingen in ontwerp Thomas Rau

Van buiten valt het nieuwe Cburg College op
het Zeeburgereiland niet op. Maar binnen is
het een feest voor de leerling en de docent:
kleuren en zichtlijnen, én een boventerras
als pauzeruimte.

Verfrissend
mooie school

het doel geschoten. Met frisse kleuren en goede
materialen en vooral met het dogma van de
schoolleiding: zichtlijnen. Deze school mocht
er geen zijn van donkere hoeken, detectiepoor-
ten, weggestopte kluisjes en een conciërge als
cipier. Een dakterras als pauzeruimte tegenover
de dependance van het IJburg College moet dan
ook worden opgevat als een ‘lekker puh’. 

Sympathiek gebaar
Zodra je binnenkomt, loop je aan tegen een loge,
maar krijg je onmiddellijk zicht op het zonover-
goten atrium met een trap annex tribune. Dat is
wel eens eerder vertoond. Je zou zelfs copy-pas-
te kunnen zeggen. Want zo’n enorme hal is een
bewezen succesnummer, voor eindexamen-
feestjes, opvoeringen en gewoon voor ontmoe-
tingen. Ingrid Heijne van Zenber ontwierp voor
dit flexibel gebruik verrijdbare lage tribunes die
zich voor van alles lenen: hangen, kletsen, kij-
ken.

De klaslokalen dan. In sommige daarvan staan
kooien met roodbruine spijlen die eigenlijk de
naam kooi niet verdienen. Het zijn de shop-in-
shops waar scholieren zich kunnen uitleven in
wat ze mogelijk gaan doen, zoals etaleren of pre-
senteren. Cburg leidt op voor jongeren die door-
stromen naar het mbo. Hiervoor was de school,
onderdeel van het Voortgezet Onderwijs van
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Vrouw mishandeld
na ingrijpen groep
Coen Crawford
AMSTERDAM

Een vrouw is afgelopen weekend ge-
wond geraakt toen ze in station Bijl-
mer Arena een jongen probeerde te
beschermen die door een groep
werd achtervolgd.

Naomi Leijder was met haar moeder
en twee vriendinnen van het Kwaku
Festival in het Nelson Mandelapark
onderweg naar huis. Op het plein
voor station Bijlmer Arena zagen ze
dat een jongen achterna werd gezeten
door een dertigtal andere jongens. 

De vrouwen besloten hem te be-
schermen en gingen om hem heen

staan. Ze werden daarbij geholpen
door een aantal andere vrouwen.

Enkele achtervolgers pakten hun te-
lefoon en begonnen te filmen. Een
van hen stond vlak voor Leijder. ‘Ik
greep deze jongen bij zijn vest en zei
tegen hem dat hij niet moest gaan fil-
men,’ schrijft ze op Facebook. Daarop
sloeg hij met zijn telefoon op haar
hoofd. Een zwangere vriendin van
Leijder werd in het gezicht gespuugd
en uitgescholden.

Leijder heeft aangifte gedaan, op
aanraden van de politie. Op Facebook
plaatste ze een foto van haar verwon-
dingen en roept ze anderen op in
soortgelijke situaties ook op te tre-
den. Een verdachte is aangehouden.  

extra etage bij, waardoor de school in volume
meer zal verkruimelen. Er hadden zeker twee
etages bij gemoeten om de school cachet, profiel
te geven. 

Daar staat een sympathiek gebaar naar de
buurt tegenover, een bank die is opgenomen in
de buitengevel zodat de scholieren en – na
schooltijd – de buurtbewoners het spektakel op
de sportvelden kunnen volgen. Alleen dat al
maakt het Cburg College een centrum in de
buurt. Het Zeeburgereiland begint een echte
woonwijk te worden.

Kleurrijk ensemble
Op de vraag welke kleuren de scholieren het
liefst op de wanden hebben, antwoorden ze
groen, geel, rood en blauw. De leraren houden.
het bij schakeringen wit. Zenber heeft het door
de compromismolen gehaald, waardoor het pa-
let in de gangen en centrale hal wordt beheerst
door mintgroen, grijsblauw en gedempt geel.
Het licht dat door de vierkante dakvensters de
hal binnenvalt, versterkt het kleurrijke ensem-
ble. Om het atrium een ijkpunt te geven is er in
het hart een raamwerk opgehangen, met de ter-
men connect, community, media en economy
zodat leerlingen het gevoel krijgen bij een vak-
groep te horen. Onderaan de trap het woord up,
want down bestaat niet in het Cburg College.

Een dakterras
als ruimte om
te pauzeren
moet dan 
ook worden
opgevat als een
‘lekker puh’
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de spijlen van het geopende hek horizontaal ko-
men te liggen, kunnen kinderen het gebruiken
als klimrek. Conijn wilde namelijk niet alleen
een entree maken, maar ook een ontmoetings-
plek, een plek om op te zitten. Daar was niet ie-
dereen blij mee.

Conijn: “Kinderen mogen in bomen klimmen
en daaruit vallen. Maar zodra ze van een hek
vallen is een ambtenaar daarvoor verantwoor-
delijk en wordt het een politiek probleem. Dus
ik kreeg het verzoek om te zorgen dat er geen
kinderen op konden klauteren, er kwam zelfs
een suggestie om er een hekje omheen te plaat-
sen.” 

Het hek ziet er inderdaad wat riskant uit, zoals
het voorover helt. Conijn zegt echter vijftien
centimeter aan veiligheidsrapporten te hebben
in zijn boekenkast; dit hek vormt heus geen ge-
vaar voor kinderen. Na gelobby van onder meer
een enthousiaste, gepensioneerde VVD’er, be-
sloot het stadsbestuur dat alles oké was. Het
hek kreeg dus geen hek.
Sophia Zürcher

Sinds 2006
Kunstenaar Joost Conijn
Waar De Borcht, Ingang Amstelpark

H
et is deels een gewoon hek, met ver-
ticale spijlen van roestvrij staal.
Maar in het midden van dit hek van
het Amstelpark, bij entree De
Borcht, zit een poort die geopend
wordt door hem te kantelen over

een hoek van 45 graden. Wat hier verticaal was,
wordt zo horizontaal. In open toestand lijkt dit
hek van Joost Conijn een beetje dronken, zoals
het wankel voorover lijkt te hellen. 

Dit is niet de eerste poort van Conijn. Van een
doorgezaagde auto maakte hij er een die auto-
matisch opent als je eropaf komt rijden. Conijn
had die natuurlijk voor een parkeergarage kun-
nen plaatsen, maar dat lag te veel voor de hand.
Hij koos in 1997 een locatie in de woestijn in
Marokko. Stel je voor: een poort in the middle of
nowhere.

Misschien was hij naar aanleiding van dat
werk wel een van de vijf kunstenaars die door
stadsdeel Zuid werden gevraagd een nieuwe
entree voor het Amstelpark te ontwerpen. Het
grote verschil met de doorgezaagde auto was
dat deze poort ook werkelijk een functioneren-
de poort moest zijn.

En inderdaad sluit het hek bij entree De
Borcht het Amstelpark af. Het werkt, maar het
is niet per se handig. Bij de onthulling van het
kunstwerk in 2006 mocht Conijn de sleutel
overhandigen aan de man die verantwoordelijk
is voor het dagelijkse openen en sluiten van het
park. Tot zijn verrassing liep de man wat te
mopperen. Dit hek heeft namelijk geen slot op
navelhoogte, maar moet aan de grond worden
vastgezet. Hoe mooi het ook is, Conijn had er
geen moment bij stilgestaan dat deze man nu
elke dag moet bukken. 

Het hek heeft nog een tweede functie: doordat

→ Door het openen van de poort, komen de spijlen horizontaal en ontstaat een klimrek. FOTO TAMMY VAN NERUM

Blikvangers

Poort met een draai

De stad staat vol met kunst, van wereldvermaarde kunstenaars tot anonieme
beeldhouwers. Wat zijn de verhalen achter deze beelden?


